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Кирил Кунев
Един футболист и три служебни лица от мача между Витоша (Долна Диканя) и
Струмска слава (Радомир) бяха наказани от Зоналната дисциплинарна комисия.
Дербито на община Радомир отвори сериозна работа на длъжностните лица.
Представител на БФС на срещата бе шефът на футбола в Пернишка област –
Александър Шатровски
.

Наказани за нанесени обиди на длъжностните лица са наставникът на тима от Долна
Диканя
Кирил Кунев
и асистентът му
Бойко Миланов
, както и техническият директор на Струмска слава –
Кирил Николов
.

Персоналната санкция за всеки един от нарушителите е 3 мача лишаване от правото да
изпълняват функции от името на клубовете си, както и глоба от 50 лева.

За 4 мача пък изгоря старши треньорът на ОФК Хебър 2011 (Пазарджик) Георги
Куцовски
Специалистът отнесе и парична санкция от 75 лева за провиненията си при
домакинската загуба от ОФК Костинброд с 1-2. Куцовски е наказан за обида на
длъжностно лице.

.

Христо Спасов
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Голмайсторът на пазарджишкия клуб – Христо Спасов също намери място в списъка на
наказаните по доклад. Дорковецът бе нашарен за 2 мача от делегата
Валери Петровски
. Бившият рефер от столицата е отразил, че нападателят е обидил длъжностно лице.
Освен това голаджията получи наказание от 1 среща за пети жълт картон. Така
сумарното наказание за Христо Спасов възлиза на 3 срещи.

Димитър Чечев от Германея (Сапарева баня) и Асен Николов от Марек (Дупница) са
със спрени права за 1 среща заради натрупани пет жълти картона.

13-ия кръг се оказа фатален за четирима състезатели в Югозападната „В” група.
Изгонени бяха вратарят Пламен Младенов от Септември (София), Радослав Андреев
от Германея (Сапарева баня),
Здравко Атанасов
от Левски (Елин Пелин) и
Николай Николов
от Витоша (Долна Диканя). Те ще пропуснат по 1 среща.
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